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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal
de Manacapuru, Estado do Amazonas, Quarto Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada
no dia seis de novembro de dois mil e dezoito.

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (06/11/2018), precisamente às oito
horas e trinta minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no
plenário Cristóvão Nunes Mendes, Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo
Ribeiro, nº 1161 – centro, Manacapuru, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Sassá
Jefferson, secretariado pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex
Bezerra; (02) Francisca Coroca; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) João
Luiz; (08) Lindynês Leite; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira;
(13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTES: (03) Francisco Coelho
da Silva; (09) Tchuco Benício. O vereador Dr. Leonardo de Souza Guimarães encontra-se de
Licença para desempenhar Cargo Público em Comissão de Secretário Municipal de Governo
(Decreto Nº 956 de 22 de janeiro de 2018). Havendo quórum regimental e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião. Ato seguinte a secretária, fez a leitura do texto da
Bíblia Sagrada, Eclesiástico 42, 18 a 21 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente em
Exercício, vereador Sassá Jefferson, pôs em votação as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 30 e
31/10/2018, aprovadas por unanimidade, sem alterações. Dando seguimento, o Presidente em
Exercício, vereador Sassá Jefferson passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES
EXPEDIDOS: Requerimento nº 1206/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando:
providências urgentes para que seja realizado os serviços de limpeza, capina e retirada de entulhos da
Rua Benjamim Constant – centro. Requerimentos nºs 1207, 1208, 1209/2018, autoria do Vereador
JOÃO LUIZ, solicitando: serviços de asfalto, iluminação pública e coleta de lixo para a Rua Virgílio
Barroso Alexandre - São José, próximo ao antigo 'Dente de Leite'. Limpeza do bueiro, bem como
reparos na tampa da galeria do mesmo situado na Av. Padre Rafael - Centro. Construção de bueiro
para a Rua Waldemar Pedroza - São Francisco, trecho entre as Ruas Tapajós e João XXIII.
Requerimentos nºs 1210, 1211/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: o
serviço de recuperação, reparos e pintura da estrutura da caixa d’água que abastece a população da
Vila Bela Vista, zona rural. que seja enviada para esta douta casa legislativa o plano de mobilidade
urbana de Manacapuru. Requerimentos nºs 1212, 1213/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA,
solicitando: Cópias do contrato celebrado entre a prefeitura de Manacapuru e a empresa RDB
assessoria e consultoria empresarial LTDA-ME, para a realização de serviços de recadastramento de
imóveis e mercantis da cidade e zona rural, no valor de r$ 514.800,00 (quinhentos e quatorze mil e
oitocentos reais), pelo período de 05/07/2018 à 05/07/2019. Bem como, relatório completo com os
serviços realizados pela empresa desde o início dos serviços até a presente data. Serviços de tapa
buraco em toda extensão da rua ângelus figueira, bairro novo manacá na cidade de Manacapuru –
AM. Requerimentos nºs 1214, 1215, 1216/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA,
solicitando: compra de capacete de halo, equipamento esse utilizado na transferência de RNS da
maternidade a capital. compra de macas para partos na Unidade Hospitalar Lazaro Reis. compra de
macas para partos de pessoas acida de 100 kl, na Unidade Hospitalar Lazaro Reis. Moção nº
137/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA: votos de congratulações ao excelentíssimo
senhor Carlos Eduardo De Souza Braga Senador Federal do Brasil por defender o Amazonas votando
contra o projeto de lei n° 9463 de 2018 que dispõe sobre a privatização das Centrais Elétricas
Brasileiras S.A – Eletrobrás. Indicação nº 282/2018, autoria do Vereador NATANAEL NOGUEIRA:
sugerindo criação de comissão revisora do plano diretor de Manacapuru, estabelecido pela lei
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municipal n° 052/2006, em razão do termino da vigência, atendendo ao art. 5° da lei federal n°
10.257/2001 (estatuto das cidades). Indicação nº 283/2018, autoria da Vereadora LINDYNES
LEITE: estudos para que possa ser criado um aplicativo de internet (APP) que possa disponibilizar
informações da transparência do dinheiro público da Prefeitura de Manacapuru e suas secretarias. O
Presidente em exercício, vereador Sassá Jefferson: “Os vereadores que aprovam a inversão da
pauta permaneçam sentados os que aprovam levantem-se. Foi aprovada a inversão da pauta com os
votos dos vereadores Pedro Henrique, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Zé Luís, Júnior de Paula,
Francisca Coroca, João Luiz e Natan Nogueira”. Vereador Sérgio Ferreira: “Nossa fala é direcionada
a nossa secretária da mesa, que quando vossa excelência dá um minuto para que os nobres edis se
escrevam tanto no pequeno quanto no grande expediente e aquele último que se escrever, quando já
estiver se exaurido, vossa excelência não deixe se escrever, para que seja cumprida a ordem”.
Vereador Júnior de Paula: “Para deixar reforçado o que o vereador acabou de falar, concordo com
ele, porém vale ressaltar que o se o vereador já estiver na fila mesmo tendo terminado o tempo, se
tiver ido para a fila antes do término, tem direito de se escrever”. Vereadora Lindynês Leite: “De fato
foi um acordo feito aqui no plenário, de quando estiver na fila como ontem com o vereador Natan e
Pedro Henrique, eles assinaram porque já estavam na fila e ouve esse consenso. Mas hoje foram
chamados várias vezes e não ouve manifestação e por não estarem na fila eu fechei o livro de ponto e
alguns vereadores não conseguiram assinar porque eu já tinha fechado o livro”. Vereador Robson
Nogueira: “Embora tenha um acordo e um consenso, essa boa vontade de fazer acontecer esse
momento da inscrição do grande expediente, mas isso não pode sobrepor a lei senhor presidente, tem
que ser observado o que é escrito no regimento interno. É até a votação das atas, o regimento tem que
ser respeitado”. Vereadora Lindynês Leite: “Eu tenho observado sim, e quando não tem ata esse rito
tem sido seguido. E quando tem ata como no caso de hoje, como já teria a inversão da pauta, mas
quando tem ata estou fazendo esta observação”. Vereador Pedro Henrique: “Acho que a vereadora
Lindynês poderia usar da sua maneira gentil e não tumultuar essa situação”. Júnior de Paula: “Só
para deixar esclarecido novamente, esta Casa já votou e isso já é matéria vencida. A Casa decidiu
que seria ser feita dessa forma, se os vereadores votaram e estão arrependidos, tem que usar a tribuna
e dizer que está arrependido, porque já foi votado e aprovado desta forma”. Em seguida, o
Presidente em Exercício, vereador Sassá Jefferson, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e
havendo quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca
Coroca; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês
Leite; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro
Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foram APROVADOS por unanimidade, em
segunda discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal Nº 091/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos
específicos e da realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas
emergenciais e laboratórios particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria do Vereador
Paulo Teixeira, “Institui a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município
de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 100/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre o ensino e a prática das Artes marciais e defesa pessoal em
geral nas escolas municipais, na forma que menciona e dá outras providências”. Foram
APROVADOS por unanimidade: Moção nº 137/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA.
Requerimento nº 1206/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos nºs 1207,
1208, 1209/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 1210, 1211/2018, autoria do
Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimentos nºs 1212, 1213/2018, autoria do Vereador ALEX
BEZERRA. Requerimentos nºs 1214, 1215, 1216/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA.
Foi ENCAMINHADA aos destinatários: Indicação nº 282/2018, autoria do Vereador NATANAEL
NOGUEIRA. Indicação nº 283/2018, autoria da Vereadora LINDYNES LEITE. Permanece em
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pauta para primeira discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 102/2018,
autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes,
pizzarias, churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e similares do município de efetuarem a
cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal nº 103/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que
“Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os de papel e materiais biodegradáveis, em
restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município de
Manacapuru”. Permanece em pauta: Emenda a Projeto de Lei Nº. 025/2018, autoria da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final – CLJRF, natureza: Modificativa ao Projeto de Lei Municipal
nº 098/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a proibição das práticas de
mendicâncias e de atividades de malabarismos com facas e fogo nos cruzamentos e semáforos das
vias urbanas no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providencias”. Foi RETIRADO
DE PAUTA pelo autor, para correção: Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador
Natan Nogueira, “Denomina de Prof.ª Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino
Fundamental – EMEF localizada na Avenida Pedro Moura no bairro Terra Preta”. Projeto de Lei
Municipal em pauta: Projeto de Lei Municipal nº 092/2018, autoria Júnior De Paula, que “Dispõe
sobre a admissão, Municipal, de diplomas de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado)
originários de cursos ofertados de forma integralmente presencial nos países do Mercado Comum do
Sul - Mercosul, e em Portugal”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador Natan
Nogueira, “Denomina de Prof.ª Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino Fundamental –
EMEF localizada na Avenida Pedro Moura no bairro Terra Preta”. Projeto de Lei Municipal Nº
097/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “dispõe, sobre a doação de aparelhos auditivos, pelo
poder público municipal, aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental da rede
pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 098/2018,
autoria do Vereador Tchuco Benício que “Dispõe sobre a proibição das práticas de mendicâncias e
de atividades de malabarismos com facas e fogo nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no
âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providencias”. Projeto de Lei Municipal nº 105 de
18 de setembro de 2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o serviço de transporte
individual de passageiros, Moto-taxi, conforme Regulamentações instituídas pela Lei Nº 12.009/09,
em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 106 de 04 de outubro de 2018, do Executivo Municipal, que “Autoriza o poder
executivo municipal a proceder à permuta de área de propriedade o município de Manacapuru, e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 107 de 10 de outubro de 2018, do Executivo
Municipal, que “Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Manacapuru,
Estado do Amazonas e dá outras providências”. Projeto de lei nº 108, de 07 de agosto de 2018, do
Executivo Municipal, que “Denomina de EMEF Regina Cruz, e dá outras providências”. Projeto de
lei nº 109, de 07 de agosto de 2018, do Executivo Municipal, que “Denomina nome de escola do
Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de lei nº 110, de 07 de agosto de 2018,
do Executivo Municipal, que “Denomina nome de escola do Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de lei nº 111, de 07 de agosto de 2018, do Executivo Municipal, que
“Denomina de EMEF Hilária Nerys de Menezes, e dá outras providências”. Projeto de lei nº 112, de
13 de setembro de 2018, do Executivo Municipal, que “Altera para Arena Parque do Ingá, o Centro
Cultura Ângelus Cruz Figueira, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 113/2018,
autoria do vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para
pacientes idosos e pessoas com necessidades especiais, já cadastrados nas unidades básicas de saúde
do Município de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº 114/2018, autoria do vereador Júnior De
Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para matrícula de
alunos na rede de ensino no município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal Nº 115/2018, autoria do vereador Júnior De Paula, “Institui a Política Municipal de
3

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site: www.camaramanacapuru.am.gov.br/; E-mail: legislativomanaca_1948@hotmail.com

Assistência à Saúde de Alunos com Diabetes nas escolas da rede municipal de ensino”. Projeto de
Lei Municipal Nº 116/2018, autoria do vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a criação do
Programa de Identificação e Tratamento da Dislexia nas Redes Municipais de Ensino e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal nº 117 de 25 de outubro de 2018, do Executivo Municipal,
que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Manacapuru para o exercício de 2019’.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal: Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal nº
002/2018, autoria dos Vereadores Robson Nogueira, Alex Bezerra, Lindynês Leite, que “Acrescenta
e altera artigos a Lei Orgânica do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de
Resolução Legislativa: Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2018, da Comissão Permanente de
Saúde, que “Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru na forma que
especifica”. Projeto de Resolução Legislativa Nº 006/2018, autoria do vereador Júnior De Paula,
“Institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Manacapuru”. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Moção nº 137/2018 autoria do vereador Robson Nogueira. Apoiado pelos vereadores:
Natan Nogueira, Valciléia Maciel, Alex Bezerra, Lindynês Leite e Paulo Teixeira. Requerimento nº
1206/2018 autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos vereadores: Júnior de Paula, João
Luiz e Lindynês Leite. Requerimento nº 1207, 1208, 1209/2018 autoria do vereador João Luiz.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Natan Nogueira, Valciléia Maciel, Júnior de Paula, Paulo
Teixeira e Sérgio Ferreira Requerimento nº 1210, 1211/2018 autoria do vereador Natan Nogueira.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz, Sérgio Ferreira, Júnior de Paula, Alex Bezerra,
Zé Luís e Paulo Teixeira. Requerimento nº 1212, 1213/2018 autoria do vereador Alex Bezerra.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sérgio Ferreira, Paulo Teixeira, Júnior de Paula, Zé Luís
e João Luiz. Requerimento nº 1214, 1215, 1216/2018 autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado
pelos vereadores: Lindynês Leite e João Luiz. Indicação nº 283/2018 autoria da vereadora Lindynês
Leite. Apoiado pelo vereador Alex Bezerra. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em
Exercício, vereador Sassá Jefferson, encerrou a sessão ordinária do dia seis de novembro do ano
em curso. E, para que conste, foi lavrada a presente Ata, que depois de aprovada, foi assinada nos
termos do Art. 36, V do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru, pela(o)
secretária(o) da Mesa Diretora e pelo senhor Presidente.
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